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Dr. Császár Károlyné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7
fős képviselő-testületi tagságból 6 fő megjelent, tehát a testület határozatképes. Tájékoztatta a
megjelenteket, hogy Mayerné Molnár Katalin képviselő asszony nem jelezte távolmaradását,
nem tudni a képviselő asszonyról semmit. Ismertette a napirendi javaslatot és jegyzőkönyv
hitelesítőnek Jakab Helga képviselőt kérte fel, aki a felkérést elfogadta.
Ezt követően a képviselő-testület – a polgármester szavaztatása után - a napirendi javaslatot és
a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 6 igen egyhangú szavazattal megszavazta.
Napirend:
1.1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
1.2. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.
Előadó: polgármester
2. Csörög Község Önkormányzat …/2012.( VII.…) önkormányzati rendelet a települési
képviselők, valamint a polgármester és az alpolgármester tiszteletdíjáról és
költségtérítéséről szóló rendelet módosításáról (rendelet - tervezet)
Előadó: polgármester, jegyző
3. Csörög Község Önkormányzat ……/2012.(VII….) önkormányzati rendelet egyes
önkormányzati rendeletek módosításáról.
Előadó: polgármester, jegyző
3. Hunyadi János Általános Iskola Alapító Okirata módosítása
Előadó: polgármester
4. Csörögi gyermekek iskolai elhelyezése (szóbeli tájékoztatás)
Előadó: polgármester
5. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
Előadó: polgármester, SZOK Bizottság elnöke
6. Egyebek
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Zárt ülés:
1. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális-, Oktatási és Kulturális
Bizottság elnökének elnöki megbízás visszavonása. Elnökválasztás.
Előadó: polgármester
2. 10 éves Csörög. Falunapi rendezvény,- elismerések (szóbeli tájékoztatás, előterjesztés)
Előadó: polgármester

1.1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Dr. Császár Károlyné polgármester: Az írásos beszámolót mindenki megkapta, várja a
hozzászólásokat és a kérdéseket.
Jakab Helga képviselő: A Kecskerágó útjainak javításáról beszámolt. A munka elvégzését, a
teljesítést leigazolta,- a vállalkozónak a megállapodott összeg utalható a TRÖNK részéről.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Erről majd az egyebek napirendnél kérném a bővebb
beszámolót.
További kérdés hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
* aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót,- az
kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
92 /2012.(VII.18.)határozat
Csörög község önkormányzat képviselő testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1.2. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.
Dr. Császár Károlyné polgármester:
1.2.1. Június 27-én Szentendrén volt, dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyzőnővel együtt, a
járások kialakítása tárgyában tartandó értekezleten, ahol dr. Szabó Erika Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium területi államigazgatásért felelős államtitkár tartott tájékoztatást.
1.2.2. Június 29-30-án az alpolgármester Asszonnyal a Magyar Polgármesterek IX.
Világtalálkozóján vett részt. A kétnapos rendezvény nagyon tartalmas és hasznos volt.
Mintegy 400 polgármester volt jelen a találkozón. A rendezvény a polgármesterek által
közösen megfogalmazott zárónyilatkozattal fejeződött be, melyből röviden ismertetek:
„- A résztvevő polgármesterek sajnálattal állapítják meg, hogy az Alaptörvényből kikerült
a települések önkormányzásához való alapjoga, ezáltal az önkormányzatiság elve sérül.
- Megállapítja, hogy a már elfogadott új önkormányzati törvényben megvalósítandó
túlzott centralizáció, ellentétben van az 1990-ben megfogalmazott önkormányzatiság
alapelveivel./ nagyban csökkenti az esélyét egy jó, hatékony, a gazdasági felemelkedés egyik
nagy lehetőségének tartott vidékfejlesztés megvalósításának.
- Megállapítja, hogy a járások kialakításáról szóló törvény nem megfelelően előkészített,
elsietett, elkapkodott, másrészt nem valósítható meg ilyen rövid idő alatt, a kitűzött célok
elérésére nem alkalmas ( költséghatékonyság, magasabb szolgáltatási színvonal)A járási
hivatalok vezetésében a törvény által biztosított pártpolitikai befolyás lehetősége a
szakmaiság háttérbe szorítását eredményezi.
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- Megállapítják, hogy az elfogadott köznevelési tv. a közoktatás átalakításával
kapcsolatos korábbi, jó elképzelések megvalósítására nem alkalmas, az iskolák
államosításának részletei még mindig nem ismertek, a finanszírozással kapcsolatos homályos
elképzelések már ma is nagyon komoly bizonytalanságot hordoznak magukban.
Kérjük a kormányzatot, hogy tekintse partnernek az önkormányzatokat.
1.2.3. Önkormányzatunknak Muraszemenyén, külterületen és zártkertben mezőgazdasági
területtel rendelkezik. Értesített a Geofizikai Szolgáltató Kft, hogy energiahordozók után
kutatnak és furásokat végeznek ezen a területen.
- Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: A tulajdoni lap alapján a terület nagyon
kicsi. 1440/38619-ed része a 4,78 Hektáros területnek. Ekkora területtel nem igazán lehet
kezdeni semmit. A másik terület, 260m2 nagyságú terület. Itt még egy ház sem fér el. A
legjobb lenne felajánlani a többi tulajdonosnak megvételre.
1.2.4. A Csiri-Biri óvoda parkolójának munkálatai elkezdődtek, de nem megy
zökkenőmentesen. A térkő szállítási díja 180. 000 Ft volt. Utánaszámoltunk a rendelkezésre
álló összegnek, hogy elég lesz-e a befejezésre? Az első kalkuláció 955. 000 Ft-ról szólt.
Átszámolás után ez az összeg nem lesz elég, így a tervezett költségvetésből, a karbantartásra
és az útalapra betervezett összegből, vennénk el a hiányzó összeget.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő: Úgy gondolja, hogy a járdát nem a préri közepére,
hanem a lakóházakhoz kellene tenni, tehát a jobb oldalra.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Azért vagyunk most itt, hogy ezt megvitassuk.
Kérhetném a segítségedet akkor az új járda kialakításában?
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő, képviselő: Természetesen, de akkor itt újból egy
földmérőre lesz szükségünk.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A jelenlegi kimérés alapján, ezt mi is el tudnánk
végezni.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Igen.
Jakab Helga képviselő: Mennyibe került a földmérő?
Dr. Császár Károlyné polgármester: 50.000 Ft.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Akkor végezze el a hivatal a kimérést.
1.2.5. Dr. Császár Károlyné polgármester: A 2012. június 20. napján megtartott képviselőtestületi ülésen megbeszéltük, hogy a hírlevélben közzé tesszük a hátralékos adósok névsorát,
valamint, hogy a magánszemélyek hirdetésének díjtételéről ezen az ülésen határozunk. Az
egyik szomszéd településen az alábbi díjtételek vannak: A/4: 20.e.-Ft, A/5:10 e Ft ¼: 5. e Ft.
Javasolja ezen összegek elfogadását.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki elfogadja, hogy a Csörögi Hírlevél hirdetési díjtételeit A/4-es terjedelem esetén 20.000,Ft,; A/5-ös terjedelem esetém10.000,- Ft ¼ oldal terjedelem esetén 5.000,-Ft összegben
határozza meg a képviselő-testület,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
93 /2012.(VII.18.)határozat
Csörög község önkormányzat képviselő testülete a Csörögi Hírlevél hirdetési díjtételeit A/4es terjedelem esetén 20.000,- Ft, A/5-ös terjedelem esetém10.000,- Ft, ¼ oldal terjedelem
esetén 5.000,- Ft összegben határozza meg a képviselő-testület.
A befizetés csekken, illetve utalással a Polgármesteri Hivatal költségvetési számlájára, vagy a
hivatal házipénztárában a hirdetés feladásakor teljesítendő.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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18.35h-kor megérkezett Virág József NÖ elnök Úr
.
1.2.6. Az ÖNHIKI pályázaton 2.133.-e Ft-ot nyertünk, továbbá 78.000 Ft-ot a művelődési
ház hangosításához
1.2.7. Dr. Császár Károlyné polgármester: 2012.07.16-án a ZÖLD HÍD keretében
Társulási tanácsülésen vett részt. Itt a hulladéklerakásáról volt szó. A működési engedély
2010.09.03-án született meg, mely 2011.10.21-én emelkedett jogerőre, miszerint a hulladékot
kötelező Ökörtelekre szállítani. 106 település közül, egyedül Csörögnek nem kellett bírságot
fizetnie, hiszen szerződésünk 2013. december 31. napjáig szól.
1.2.8. Megkezdődött a csörögi hulladéklerakó rekultivációjának II. üteme, melynek kiemelt
feladata a bezárt hulladéklerakó takarása. Ennek megvalósítására Vác város még nem tett
eleget.
1.2.9. 2012.07.16-án a csatorna vagyonértékelési pályázat lejárt. A beérkezett pályázatok
bontása megtörtént. A pályázatok áttekintése után a kiírásnak megfelelően 2012.07.16-án
18.00 órakor Őrbottyán nagyközség képviselő testülete döntött, és megnevezte a nyertes
pályázót. A pályázati összeg 1.625.600 Ft, a fennmaradó összeg elosztásáról az Őrbottyáni
képviselő- testület ülésen nem született határozat.
1.2.10. A CSIRI-BIRI óvoda vezetője jelezte, hogy olyan magas a vízfogyasztása az
intézménynek, hogy már elérte-meghaladta a költségvetésbe betervezett összeget. Javasolja
előkészíteni, megvizsgálni egy esetleges kútfúrás lehetőségét.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Véleménye, hogy a jövő évi
költségvetésbe ezt be kell tervezni.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Szeretné tudni, hogy egy kútfúrás mennyibe kerül?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Tudomása szerint 80.000,- Ft.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő. 80.000,- Ft összeg miatt nem kell a következő
költségvetési évre várni,- elő kell készíteni és meg kell csináltatni.
1.2.11. Adó hátralékosok listájával kapcsolatban tájékoztatja a képviselőket, hogy a lista
teljes terjedelmében a Csörögi Hírlevél következő számába bekerült a 2012. június 30-i zárás
szerint. A település honlapjára nem tettük fel az ombudsman felhívása miatt.
1.2.12. Tájékoztatta a polgármester a képviselőket, hogy a 10.000.000,- Ft összegű
folyószámlahitelből a mai nap állása szerint 4.900.000,- Ft összeget felhasználtunk.
1.2.13. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2012. augusztus 1-től, illetőleg augusztus 6tól 4 hónapra 10 fő közmunkást felvételére kaptunk lehetőséget a Munkaügyi Központ Váci
Kirendeltségétől.
1.2.14. A www.kuruc.info-n megjelent egy cikk, mely Csörög Községben élő emberek
feltételezett feszültségéről számol be. A cikk hatására a Hír Tv írásban bejelentkezett és előre
jelezték, hogy egy interjút készítenének, a polgármesterrel. A 14.00 órás megbeszélés helyett
12.00 órakor érkeztek meg a községbe. Erről úgy értesültem, hogy az Oláh család rémülten
felkereste a Hivatalt, hogy megjöttek a „gárdisták”, és Málik úr (Polgárőrség Egyesület elnöke –
polgárőr) is velük van, - az autójukban ül a hátsó ülésen és kameráz onnan.
Ezt követően a polgármester felhívta Málik urat, hogy hol tartózkodik? Azt felelte, hogy a
kapitányságon van a HÍR tévésekkel együtt.
A polgármester megkérdezte Málik urat, hogy mit keres a TV-sekkel a kapitányságon?
Tudtommal a TV-sek a Polgármesterhez jelentkeztek be.
Ekkor már a Váci rendőrkapitányságról a Kapitány úr telefonon kereste Csörög
polgármesterét, hogy mi történik a községben?
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Mélységesen fel vagyok háborodva, hírbe hozták a
községet. A polgárőrség lejáratta a falut.
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Jakab Helga képviselő: Tudható, hogy a cikket miért és kihez lehet csatolni?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Én nem tudok többet annál, mint ami a cikkből
kiderült. A 20 perces interjúból, melyben főleg a faluról beszéltem, csupán 2-3 percet adtak
le, és az is főleg a problémákra volt kiélezve.
Virág József, NÖ elnök: Kiemeli, hogy súlyos a probléma, mert már a gyermekek is félnek.
Jakab Helga képviselő: Mert a TV-t nézik.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Miért üldöztette Oláh apuka a filmes stábot? A
médiát sajnos, csak az üldözés és a feszültség keltés érdekli. Javasolta, hogy a testület tegyen
egy közös nyilatkozatot, hogy a továbbiakban a rendőrségtől különös figyelmet kér a község a
közbiztonsága érdekében.
Gergely László képviselő: Állítása szerint az egész műsor meg volt szervezve.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Tegyünk meg mindent a rendőri védelem érdekében.
Így lehetne hatásos intézkedéseket elérni.
Jakab Helga képviselő: Véleménye szerint, ehhez további botrányokra van szükség, és ehhez
pedig a Jobbikra. Úgy látszik Ők többet tudnak elérni egy cikkel, mint mi a kéréseinkkel.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Ismételten javasolja, hogy a testület tegyen egy
közös nyilatkozatot; írjuk le a konkrét problémákat és a továbbiakban a rendőrségtől különös
figyelmet kérjünk a község a közbiztonsága érdekében.
Jakab Helga képviselő, Gergely László képviselő: Nem értenek egyet, úgy gondolják, hogy
ilyet nem lehet leírni.
Dugántsi Ildikó Anna, alpolgármester: Nem cikket szeretne írni, és nem a TV-hez akar
menni, csupán a rendőri jelenlétet szeretné megerősítetni.
Jakab Helga képviselő: Kifogásolja, hogy a Polgármester asszony nem ezt nyilatkozta a TVben.
Gergely László képviselő: Úgy véli, hogy a nyilatkozat helyes volt, mivel a község érdekeit
kell képviselnünk.
Jakab Helga képviselő: Kéri a Polgármester asszonyt, hogy a TV-ben nyilatkozzon újra,
melyben megerősíti, hogy a községnek szüksége van rendőri jelenlétre.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Meghívta a Hír TV stábját a falunapra, ahol valós
képet kaphatnak a községről,- erre Ők azt válaszolták, hogy annak nincs hírértéke. Úgy látszik
Ők csak az elfordított, fals valóságot kívánják látni és látatni a nézőkkel.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki elfogadja a tájékoztatót a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
94 /2012.(VII.18.)határozat
Csörög község önkormányzat képviselő testülete elfogadja a két ülés között tett fontosabb
intézkedésekről szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2. Csörög Község Önkormányzat 12/2012.(VII.18.) önkormányzati rendelete a települési
képviselők, valamint a polgármester és az alpolgármester tiszteletdíjáról és
költségtérítéséről szóló 4/2006. (III.3.) rendelet módosításáról (rendelet - tervezet).
Dr. Császár Károlyné polgármester Testületünk a 2012. június 20. napján megtartott ülésén
elhangzott, hogy a jogszabályi változás következtében a képviselők létszáma kevesebb a múlt
ciklushoz képest. Ebből az is következik, hogy a képviselőknek többet kell dolgozniuk, hiszen
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a feladatok kevesebb képviselő között oszlanak meg. Tény, hogy van olyan képviselő, aki
nemhogy a munkában, de még a testületi üléseken sem vesz részt. Javaslat hangzott el, hogy
ennek gátat kell vetni, akár tiszteletdíj megvonásával. Az ülésen úgy döntött a képviselőtestület, hogy e tényt napirendjére veszi a júliusi ülésén, és az ehhez kapcsolódó előterjesztést
elkészítjük.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő úr továbbá felvetette helyi rendeletünk módosításának
javaslatát; „a települési képviselők az előre ismert, un. „rendes (nem soron kívüli)” képviselőtestületi ülésekről egy alkalommal hiányozhatnak.. Ettől több hiányzás csak különösen
indokolt esetben (pl. kórházi kezelés, lázas állapot) fogadható el indokoltnak. Egynél több
hiányzás esetén egy-egy havi alapdíj megvonásra kerül(annyiszor egy havi, ahány egynél több
hiányzás volt).
A települési képviselők, a polgármester és alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
szóló többször módosított 4/2006.(III.3.) rendeletünket átvizsgálva a csatolt módosítási
tervezet terjesztik elő.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: a 4/2006.(III.3)rendeletet több helyen javasolja
módosítani ( a főbb pontok):
1. „ 1§.R.3§.(2) bekezdése módosulna „a tiszteletdíj mértéke a mindenkori
(Magyarország költségvetéséről szóló törvényben meghatározott) köztisztviselői
illetményalap 110 %-a. (a továbbiakban: alapdíj)”
2. „ 3.§. A R. 7.§.( 4) bekezdése módosulna: (4) Ha a települési képviselő a
polgármester felé (szóban, telefonon vagy írásban) nem jelzi, hogy a testületi ülésen
nem vesz részt, a képviselő-testület munkaterve szerinti rendes ülésről egynél több
alkalommal hiányzik, képviselői tiszteletdíja 4 havi időtartamra 25 %-kal csökken. A
tiszteletdíjat nem kell mérsékelni, ha a távolmaradás igazolt távollétnek tekintendő.
3. 4.§. A R. 7.§.(5) bekezdése módosulna: (5) Ha a bizottság elnöke a bizottság
munkaterve vagy a polgármester felkérésére, indítványára nem hívja össze a bizottság
ülését, a bizottság munkaterve szerinti rendes bizottsági ülésről egynél több
alkalommal hiányzik bizottság elnöki tiszteletdíja 4 havi időtartamra 25 %-al csökken.
4. 6.§. A R. az alábbi (9) bekezdéssel egészülne ki:
(9) Az igazolt távollét bizonylatát a képviselő, vagy a bizottsági tag a polgármesternél
a tárgyhó utolsó napjáig köteles leadni. A távolmaradás telefonon történő bejelentése
nem helyettesíti az írásos igazolást.
Jakab Helga képviselő: Az Ötv. kimondja, hogy képviselő-testületi ülést évente 6
alkalommal kell tartani. Előfordulhat, hogy a képviselő munkahelyi elfoglaltságára tekintettel
nem tud részt venni az ülésen. Aki a kötelező 6 ülésen jelen van,- miért kap büntetést, ha a
többi ülésen nem tud részt venni?
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Igen, a törvény minimum 6 képviselő-testületi ülést ír
elő, de a képviselő-testület saját munkatervében e minimumot betartva többet tervezhet. A
munkáltatónak pedig kötelessége a képviselőt a képviselő-testületi ülésekre elengedni.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde, jegyző: A tervezet a rendkívüli ülésekre nem vonatkozik.
Kéri a képviselőket az előterjesztés, a rendelet-tervezet megvitatására és a rendelet
megalkotására.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Természetesen lehet szabadság, lehet betegség, de
azt mindenképpen figyelembe kell vennie a képviselőnek, hogy azért kap tiszteletdíjat, hogy a
munkában részt vegyen és a falut szolgálja. Fontos kihangsúlyozni, hogy itt közpénz
kifizetéséről van szó.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a rendelettervezetet, egyúttal felhívta a képviselők figyelmét, hogy rendeletre szavaznak, melynek
elfogadásához minősített többségű szavazati arány, azaz legalább 4 igen szavazat szükséges.
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* aki elfogadja a települési képviselők, a polgármester és az alpolgármester tiszteletdíjáról és
költségtérítéséről szóló rendelet módosítását az előterjesztés és az itt elhangzottak alapján,az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő testület 5 igen, 1 nem szavazattal megalkotta
rendeletét:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
12 /2012.(VII.18.) önkormányzati rendelete
a települési képviselők, valamint a polgármester és az alpolgármester tiszteletdíjáról és
költségtérítéséről szóló 4/2006. (III.3.) rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. Csörög Község Önkormányzat ……/2012.(VII….) önkormányzati rendelete egyes
önkormányzati rendeletek módosításáról (rendelet-tervezet)
Dr. Császár Károlyné polgármester: Elmondta, hogy az előző napirendnél felvetettek
alapján került sor e napirendhez tartozó előterjesztés (rendelet módosítás) beterjesztésére.
Tényszerűen elhangzott, hogy van olyan képviselő, illetőleg bizottsági elnök, aki nemhogy a
munkában, de még a testületi és bizottsági üléseken sem vesz részt. Ez így tovább nem mehet,
főleg, mert a képviselő életjelet sem ad magáról. Mindezek miatt felkérte Kovácsné
Hidasnémeti Margit Enikő képviselő asszonyt és Gergely László képviselő urat is a SZOK
bizottság elnöki tisztségének betöltésére. A tisztség betöltését mindketten visszautasították.
Úgy gondolja, hogy a SZOK bizottság feladatait a működő PTK bizottság vagy eredeti
hatáskörben a segélyezést a képviselő-testület is el tudná látni.
Kihangsúlyozza, hogy a SZOK bizottság a képviselő-testület által átruházott hatáskörben
hozta meg segélyezési ügyekben a döntéseit, így ha nincs bizottság (vagy nem került a bizottság
hatáskörébe), a hatáskör címzett a képviselő-testület (önkormányzat). Ha egyetértenek az
elmondottakkal képviselő-társai,- akkor javasolja a képviselő-testület szervezetének
átalakítását; SZOK bizottság megszüntetésével a feladat és hatáskörök átcsoportosítását.
Ehhez szükséges több önkormányzati rendelet módosítása; SZMSZ, a helyi szociális,
valamint a gyámügyi rendeletünk módosítása.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet
tervezetet, egyúttal felhívta a képviselők figyelmét, hogy rendeletre szavaznak, melynek
elfogadásához minősített többségű szavazati arány, azaz legalább 4 igen szavazat szükséges.
* aki elfogadja az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelet-tervezetet,az kérem igennel szavazzon.
*A polgármester megállapítja, hogy a képviselő testület 5 igen, 1 nem szavazattal megalkotta
rendeletét.
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
13 /2012.(VII.18.) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
19.55h-kor Virág József NÖ elnök Úr távozik
3. Hunyadi János Általános Iskola Alapító Okirata módosítása
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Dr. Császár Károlyné polgármester: Sződ település polgármestere és jegyzője
tájékoztatására előterjeszti a Hunyadi János Általános Iskola Alapító Okiratának
módosítását:
„A 2012.04.26.-i testületi ülésen módosításra került a Hunyadi János Általános Iskola Alapító
Okirata, mely módosítások az egységes szerkezetbe foglalt okirattal együtt megküldésre
kerültek a Magyar Államkincstárhoz.
A MÁK az eddig bejegyzett Alapító Okirathoz végzésben hiánypótlásra szólította fel Sződ
település önkormányzatát. A bejegyzett szakfeladat számok és azok megnevezéseinek
módosítását kérte.”
Kérdés, hozzászólás a napirendhez nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot:
*aki elfogadja a Hunyadi János Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását. az
kérem - igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
95/2012.(VII.18.)határozat
Csörög község önkormányzat képviselő testülete elfogadja Hunyadi János Általános Iskola
Alapító Okiratának módosítását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4. Csörögi gyermekek iskolai elhelyezése (szóbeli tájékoztatás)
Dr. Császár Károlyné polgármester: A 2012 évben 21 fő elsős kisdiák iskolai
elhelyezéséről kellet gondoskodnia az önkormányzatnak,, Vácra 8 fő, Vác Karolina általános
iskola 5 fő, Waldorf általános iskola 1 fő. Budapestre 1 fő, Sződ 4 fő, Sződliget 2 fő.
További kérdés hozzá szólás nem lévén, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
* aki elfogadja a Csörögi gyermekek iskolai elhelyezéséről szóló szóbeli beszámolót, az
kérem - igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
96/2012.(VII.18.)határozat
Csörög község önkormányzat képviselő- testülete elfogadja a polgármester beszámolóját a
Csörögi gyermekek iskolai elhelyezéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Az írásos beszámolót mindenki megkapta, várja a
hozzászólásokat és a kérdéseket. Elmondja, hogy a SZOK bizottság ülését az elnökhelyettes
vezette le, hiszen az elnök az ülésen nem volt jelent, az ülés előtt sem mentette ki magát.
Kérdés hozzá szólás nem lévén, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
* aki elfogadja a beszámolót átruházott hatáskörök gyakorlásáról az kérem - igennel
szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
97/2012.(VII.18.)határozat
Csörög község önkormányzat képviselő testülete elfogadja a polgármester és a SZOK
bizottság beszámolót az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6. Egyebek
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Jakab Helga, képviselő: A Kecskerágó útjainak javításáról részletesen beszámolt. A munka
elvégzését, a teljesítést leigazolta,- a vállalkozónak a megállapodott összeg utalható a
TRÖNK részéről. A Kecskerágó területen a 051 hrsz. ingatlan eladásra került és kéri, hogy az
összeg 2 %-át a TRÖNK részére írja jóvá a képviselő-testület.( 1.200.000,- Ft X 2% =
24.000,- Ft) Jelzi, hogy a Fecske és Harkály utcák sarkán kell még további karbantartás. A
konkrét javaslattal jelentkezni fog.

További kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést bezárta.
Kmft.

Dr. Császár Károlyné s.k.
polgármester

dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde s.k.
jegyző

Jakab Helga s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő
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